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[3] 
 

 

 !نبي بعده. أما بعدإن الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال 

প্রবর্বি েরয ইিাদর্ বিবির্ হওোর পর থেজক বকোমর্ পযৃন্ত চলমান োকা একবি 

স্বাভাবিক বিষে; চাই র্া েরজয আইন থহাক িা েরজয বকোো। থর্মবনভাজি যোেৃ 

র্ো বিক পদ্ধবর্জর্ প্রবর্বি ইিাদর্ আঞ্জাম থদোর েনয থকাজনা না থকাজনা 

কাজেলা বিদযমান োকার বিষেবিও স্বাভাবিক; যবদও থেত্রবিজশষ কাজেলা িৃহৎ 

হজি িা েুদ্রর্র হজি। এবি থযমবনভাজি ‘র্াশবর‘ র্ো শরীআজর্র দাবি 

থর্মবনভাজি ‘র্াকবিন’ র্ো পৃবেিী এ নীবর্জর্ চজল আসজে এিং চলজর্ োকজি। 

বকোমর্ পযৃন্ত চলমান বিজশষ থকাজনা ইিাদর্ বিজশষ থকাজনা সমজে পৃবেিীর 

থকাজনা প্রাজন্ত কাজরা উপর েরয না হওোর দাবি থযমবন অস্বাভাবিক, থর্মবন 

বিজশষ থকাজনা ইিাদর্ বিজশষ থকাজনা সমজে বিক পদ্ধবর্জর্ আঞ্জাম থদোর মজর্া 

থকাজনা কাজেলা না োকার দাবিও অজযৌবিক। সুর্রাং অনযানয ইিাদজর্র নযাে 

বকোমর্ পযৃন্ত চলমান খ্ুিই গুরুত্বপূরৃ্ ও ঈমাজনর পর অনযর্ম উত্তম ইিাদর্ 

বেহাজদর থেজত্রও এই কোগুজলা প্রজযােয। 

বকোমর্ পযৃন্ত বেহাদ চলমান োকার মজর্া একবি স্বীকতর্  বিষে বনজে এ প্রিজে 

আজলাচনা করা আমাজদর মূল উজেশয নে। বকন্তু বিজশষ কজর ির্ৃমান সমজে সহীহ 

মানহাজের বেহাবদ কাজেলার অবিজত্বর প্রজে থযজহর্ ু থকউ থকউ বভন্ন কো 

িলজেন; অেৃাৎ থকউ থকউ দাবি করজেন, ির্ৃমাজন থকাজনা থকাজনা কাজেলা 

বনজেজদরজক বেহাবদ কাজেলা দাবি কজর বেহাদ করজলও কাজরা বেহাদই হক্ব র্ো 

বিক পদ্ধবর্জর্ হজি না বকংিা থকউ থকউ বেহাবদ কাজেলার অবিত্বজকই অস্বীকার 

করজেন। র্াই প্রেমর্ আমরা হাদীস, উলামাজে বকরাম কর্তৃক হাদীজসর িযাখ্যা ও 

িািির্ার আজলাজক িুঝার থচষ্টা করজিা থয, এমনবি দাবি করার সুজযাগ আজে বক 

না, িা বকোমর্ পযৃন্ত পৃবেিী এই মহান কাজেলা শূনয হজেজে বক না,সজিৃাপবর হজি 

বক না। না বক কমপজে একবি সহীহ মানহাজের বেহাবদ কাজেলার অবিজত্বর 

স্বীকতবর্ থদো আিশযক। বির্ীের্, রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম থয 

বকোমর্ পযৃন্ত ‘ত্বাইো মানসুরা’ র্ো সাহাযযপ্রাপ্ত দজলর বিদযমান োকার 

সুসংিাদ বদজেজেন, থস সুসংিাদ থকান ‘ত্বাইো’র থেজত্র প্রজযােয; আমরা র্া বনজে 

আজলাচনা করজিা, ইনশাআল্লাহ। 
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থমািকো, আমাজদর এ প্রিজের আজলাচয বিষে দু’বি: ক. সহীহ মানহাজের 

বেহাবদ কাজেলার অবিবিন্ন অবিত্ব। খ্. ‘ত্বাইো মানসুরা’র ‘বমসদাক’ প্রবর্পাদয। 

 

ক. সহীহ মানহাজের বেহাবদ কাজেলার অবিবিন্ন অবিত্ব 

বেহাদ েরয হওোর পর থেজক বকোমর্ পযৃন্ত সিসমে সহীহ মানহাজের কমপজে 

একবি বেহাবদ কাজেলা বিদযমান োকার বিষেবি ওই সকল হাদীজসর আজলাজকও 

স্পষ্ট, থয সকল হাদীজস বকোমর্ পযৃন্ত বেহাদ চলমান োকার কো িলা হজেজে। 

থকননা হক্ব র্ো বিক পদ্ধবর্জর্ থকাজনা ইিাদর্ আঞ্জাম থদোর মজর্া থকাজনা 

কাজেলা না োকজল র্া চলমান োকার দাবি করা যোযে হে না। সুর্রাং বকোমর্ 

পযৃন্ত বেহাদ চলমান োকার হাদীসগুজলাই দাবি কজর বকোমর্ পযৃন্ত সিসমে 

কমপজে একবি কাজেলা বেহাজদর কাযৃক্রম বিক পদ্ধবর্জর্ আঞ্জাম থদজি। বকন্তু 

আমরা আজলাচনা দীর্ৃ না কজর এখ্াজন শুিু ওই ‘মাশহুর’ হাদীজসর আজলাজকই 

কো িলজিা যা এ িযাপাজর স্পষ্ট ও মমৃ বনজদৃজশ অকািয। 

হাদীসবি অজনক সাহািী (রা) থেজক বিবভন্ন সনজদ সহীহ মুসবলমসহ হাদীজসর 

বিবভন্ন বকর্াজি সহীহ সনজদ িবরৃ্র্ হজেজে। র্াই সনদ বনজে আজলাচনা করার 

প্রজোেন থনই। আমরা এখ্াজন প্রবসদ্ধ কজেকেন সাহািী (রা)-এর সূজত্র র্া 

উজল্লখ্ করবে; 

োবির ইিন আব্দুল্লাহ (রাবয) (মৃ: ৭৮ বহ.) 

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ال تزال عن جابر بن عبد هللا قال: 

طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيس ى ابن 

مريم، فيقول أميرهم: تعال! صل بنا، فيقول: ال! إن بعضكم على بعض أمراء، 

، 23/63و 15127 :، رقم الحديث23/335مسند أحمد، ) .تكرمة هللا هذه األمة

، مؤسسة الرسالة، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب نزول 14720 :رقم الحديث

، وكتاب اإلمارة، باب قوله صلى هللا 395 :، رقم الحديث125 عيس ى بن مريم...، ص
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، مؤسسة 4954 :، رقم الحديث824 عليه وسلم: ال تزال طائفة من أمتي...، ص

 الرسالة ناشرون

‘োবির ইিন আব্দুল্লাহ (রাবয) থেজক িবরৃ্র্ বর্বন িজলন, আবম রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওোসাল্লামজক িলজর্ শুজনবে, আমার উম্মজর্র এক দল সজর্যর উপর 

প্রবর্বির্ থেজক/সর্য প্রবর্িার েনয বিেেী হজে বকোমর্ পযৃন্ত সশস্ত্র লড়াই 

চাবলজে যাজি। বর্বন িজলন, অর্ঃপর ঈসা ইিন মারইোম (আ) অির্রর্ করজল 

র্াজদর আমীর িলজিন, আসুন! আমাজদরজক বনজে সালার্ আদাে করুন। বর্বন 

িলজিন, না! থর্ামাজদর থেজকই একেন অনযজদর আমীর হজি। এবি আল্লাহর পে 

থেজক এই উম্মজর্র সম্মান’। (মুসনাজদ আহমাদ, ২৩/৩৩৫, হাদীস নং: 

১৫১২৭ ও ২৩/৬৩, হাদীস নং: ১৪৭২০, সহীহ মুসবলম, পৃ: ১২৫, হাদীস 

নং: ৩৯৫ ও পৃ: ৮২৪, হাদীস নং: ৪৯৫৪) 

মুআবিো ইিন আিু সুবেোন (রাবয) (মৃ: ৬০ বহ.) 

 رواه عن النبي 
ً
عن يزيد بن األصم قال: سمعت معاوية بن أبى سفيان ذكر حديثا

 غيره-صلى هللا عليه وسلم 
ً
 -لم أسمعه روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم حديثا

 يفقهه فى الدين، وال تزال أن النبي صلى هللا عليه وسلم 
ً
قال: من يرد هللا به خيرا

 .عصابة من املسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة

، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب 16849 :، رقم الحديث28/62مسند أحمد، )

 :ديث، رقم الح824 قوله صلى هللا عليه وسلم: ال تزال طائفة من أمتي...، ص

4956) 

‘ইোবযদ ইিনুল আসাম (রহ) িজলন, আবম মুআবিো ইিন আিু 

সুবেোন(রাবয)জক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম থেজক একবি হাদীস 

িরৃ্না করজর্ শুজনবে -র্াাঁজক রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম থেজক অনয 

থকাজনা হাদীস িরৃ্না করজর্ আবম শুবনবন-, রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম 

িজলন, আল্লাহ র্াআলা যার িযাপাজর কলযাজর্র ইজি কজরন র্াজক িীজনর 

‘র্াোকু্কহ’ দান কজরন। আর মুসবলমজদর একদল সজর্যর উপর প্রবর্বির্ 

থেজক/সর্য প্রবর্িার েনয শত্রুজদর উপর বিেেী হজে বকোমর্ পযৃন্ত সশস্ত্র লড়াই 
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চাবলজে যাজি’। (মুসনাজদ আহমাদ, ২৮/৬২, হাদীস নং: ১৬৮৪৯, সহীহ 

মুসবলম, পৃ: ৮২৪, হাদীস নং: ৪৯৫৬) 

োবির ইিন সামুরা (রাবয) (মৃ: ৭২ বহ.) 

 
ً
عن جابر بن سمرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: لن يبرح هذا الدين قائما

رقم ، 34/499مسند أحمد، ) .يقاتل عليه عصابة من املسلمين حتى تقوم الساعة

 :، رقم الحديث34/514 20859 :، رقم الحديث34/439 20985 :الحديث

، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب قوله صلى هللا عليه وسلم: ال تزال 21011

 (4953 :، رقم الحديث823 طائفة من أمتي...، ص

‘োবির ইিন সামুরা (রাবয) থেজক িবরৃ্র্, রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম 

িজলন, এই িীন আপন অিস্থাজনর উপর বিজক োকজি এভাজি থয, মুসবলমজদর 

একদল এই িীজনর েনয বকোমর্ পযৃন্ত সশস্ত্র লড়াই চাবলজে যাজি’। (মুসনাজদ 

আহমাদ, ৩৪/৪৯৯, হাদীস নং: ২০৯৮৫, ৩৪/৪৩৯, হাদীস নং: ২০৮৫৯ ও 

৩৪/৫১৪, হাদীস নং: ২১০১১, সহীহ মুসবলম, পৃ: ৮২৩, হাদীস নং: ৪৯৫৩) 

উকিা ইিন আবমর (রাবয) (মৃ: ৫৮ বহ.) 

عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:ال تزال 

عصابة من أمتي يقاتلون على أمر هللا قاهرين لعدوهم، اليضرهم من خالفهم، حتى 

 صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب قوله صلى هللا) .تأتيهم الساعة وهم على ذلك

 (4957 :، رقم الحديث824 عليه وسلم: ال تزال طائفة من أمتي...، ص

‘উকিা ইিন আবমর (রাবয) থেজক িবরৃ্র্ বর্বন িজলন, আবম রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওোসাল্লামজক িলজর্ শুজনবে, আমার উম্মজর্র একদল শত্রুজদর 

পরািকারী হজে আল্লাহর বনজদৃজশর উপর অবিচল থেজক/আল্লাহর বিিান 

প্রবর্িার েনয সশস্ত্র লড়াই চাবলজে যাজি। র্াজদর বিজরািীরা র্াজদর থকাজনা েবর্ 

করজর্ পারজি না। বকোমর্ পযৃন্ত র্ারা এ অিস্থার উপর চলমান োকজি’। (সহীহ 

মুসবলম, পৃ: ৮২৪, হাদীস নং: ৪৯৫৭) 

ইমরান ইিন হুসাইন (রাবয) (মৃ: ৫২ বহ.) 
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عن عمران بن حصين أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ال تزال طائفة من أمتي 

 .يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم املسيح الدجال

، سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باٌب 19920 :، رقم الحديث33/149مسند أحمد، )

، مؤسسة الرسالة ناشرون، 2484 :، رقم الحديث549 الجهاد، ص في دوام

، وكتاب الفتن 2439 :، رقم الحديث202-2/201املستدرك للحاكم، كتاب الجهاد، 

 ، دار الفكر8563 :، رقم الحديث5/363واملالحم، 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، )ولم يتعقبه 

الشيخ شعيب األرنؤوط في تعليقه على املسند: إسناده صحيح على الذهبي(. وقال 

 .شرط مسلم

‘ইমরান ইিন হুসাইন (রাবয) থেজক িবরৃ্র্, রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম 

িজলন, মুসবলমজদর একদল সজর্যর উপর প্রবর্বির্ থেজক/সর্য প্রবর্িার েনয 

শত্রুজদর উপর বিেেী হজে র্াজদর সিৃজশষ দল দাজ্জাজলর সজে যদু্ধ করা পযৃন্ত 

সশস্ত্র লড়াই চাবলজে যাজি’। (মুসনাজদ আহমাদ, ৩৩/১৪৯, হাদীস নং: 

১৯৯২০, সুনাজন আিু দাউদ, পৃ: ৫৪৯, হাদীস নং: ২৪৮৪, মুসর্াদরাজক 

হাকীম, ২/২০১-২০২, হাদীস নং: ২৪৩৯ ও ৫/৩৬৩, হাদীস নং: ৮৫৬৩) 

সালামা ইিন নুোইল (রাবয) 

ه أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: إني أسمت الخيل عن سلمة بن نفيل أن 

وألقيت السالح، ووضعت الحرب أوزارها، قلت: ال قتال. فقال له النبي صلى هللا 

عليه وسلم: اآلن جاء القتال، ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس، يزيغ هللا 

ر هللا عز وجل وهم على قلوب أقوام فيقاتلونهم، ويرزقهم هللا منهم، حتى يأتي أم

-، سنن النسائي 16965 :، رقم الحديث165-28/164مسند أحمد، ) ......ذلك

، مؤسسة 3561 :، رقم الحديث837 ، كتاب الخيل والسبق والرمي، ص-املجتبى

 الرسالة ناشرون
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‘সালামা ইিন নুোইল (রাবয) রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাজমর বনকি 

এজস িলজলন, আবম থর্াড়াজক র্াস পার্া থখ্জে বিচরজর্র েনয থেজড় বদজেবে এিং 

অস্ত্র থরজখ্ বদজেবে, থকননা যুদ্ধ থশষ হজে থগজে। র্াই আবম িললাম, এখ্ন আর 

যুদ্ধ থনই। র্খ্ন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম িলজলন, সশস্ত্র যুজদ্ধর সমে 

এখ্ন এজসজে। আমার উম্মজর্র একদল মানুষজদর উপর বিেেী হজে োকজি। 

অজনক োবর্র (কাবেরজদর) অন্তর আল্লাহ র্াআলা ঈমান থেজক বিচুযর্ করজিন, 

েজল র্ারা র্াজদর সজে যুদ্ধ করজি। আল্লাহ র্াআলা কাবেরজদর থেজক প্রাপয 

গবনমর্ িারা ওই ‘ত্বাইো’জক বরবযক থপৌাঁোজিন। আল্লাহর বনজদৃশ (বকোমর্) 

আসা পযৃন্ত র্ারা এ অিস্থার উপর চলমান োকজি।............’ (মসুনাজদ 

আহমাদ, ২৮/১৬৪-১৬৫, হাদীস নং: ১৬৯৬৫, সুনাজন নাসাবে, পৃ: ৮৩৭, 

হাদীস নং: ৩৫৬১) 

আমরা এখ্াজন ওই িরৃ্নাগুজলাই উজল্লখ্ কজরবে যাজর্ আজলাচয ‘ত্বাইো’র পবরচে 

বহজসজি ‘বক্বর্াল’ র্ো সশস্ত্র যুজদ্ধর বিষেবি স্পষ্ট িলা হজেজে। অনযোে হাদীসবি 

আজরা অজনক সূজত্র িবরৃ্র্ হজেজে, থযগুজলার বদজক আমরা ‘ত্বাইো মানসুরা’র 

‘বমসদাক’ প্রবর্পাদয বনজে আজলাচনার সমে ইবের্ করজিা, ইনশাআল্লাহ। 

হাদীসবির উবল্লবখ্র্ িরৃ্নাসমূজহর আজলাজক স্পষ্ট থয, ক. িীজনর েনয বকোমর্ 

পযৃন্ত একবি বিজশষ দজলর কাযকৃ্রম চলমান োকজি। খ্. দলবি সশস্ত্র যুদ্ধ র্ো 

মুোবহদজদর কাজেলা হজি। গ. দলবি সজর্যর উপর প্রবর্বির্ োকজি র্ো র্াজদর 

কাযৃক্রম সহীহ মানহাজে পবরচাবলর্ হজি। র্. কাজরা বিজরাবির্া র্াজদর থকাজনা 

েবর্ করজর্ পারজি না। ঙ. র্াজদর সিৃজশষ কাজেলা দাজ্জাজলর সজে যুদ্ধ করজি। 

উি হাদীজসর িযাখ্যাে উলামাজে বকরাজমর িিিয 

আজলাচয হাদীজসর ভাষয ও মমৃ একেন সািারর্ আবলজমর েনযও সুস্পষ্ট ও 

অকািয। র্িুও আমরা বিষেবি আজরা স্পষ্ট করার েনয উলামাজে বকরাম কর্তৃক 

বকেু িযাখ্যা উজল্লখ্ করবে; 

ইমাম আিু দাউদ (রহ) (মৃ: ২৭৫ বহ.) 
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ইমাম আিু দাউদ (রহ) কর্তৃক ‘বেহাদ চলমান োকার অিযাে’-এর অিীজন উি 

হাদীস উজল্লখ্ করা থেজক স্পষ্ট থয, হাদীসবি সহীহ মানহাজের বেহাবদ কাজেলা 

সিসমে বিদযমান োকার বিষেবি বনজদৃশ কজর। 

ইমাম খ্াত্তাবি (রহ) (মৃ: ৩৮৮ বহ.) 

 
ً
، دار الكتب ২/২০৪معالم السنن، ) .قلت: فيه بيان أن الجهاد ال ينقطع أبدا

 العلمية

‘উি হাদীজস বেহাদ কখ্জনা স্থবগর্ না হওোর কো িলা হজেজে’। (মাআবলমুস 

সুনান, ২/২০৪) 

আিুল মুযােের সামআবন (রহ) (মৃ: ৪৮৯ বহ.) 

وقد ثبت أن النبي قال: ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى تقوم 

حتى يكون آخر من يقاتلون الدجال. وفي الجملة ال تضع الساعة. وفي رواية أخرى: 

 :تفسير السمعاني، سورة محمد، اآلية) .الحرب أوزارها ما بقي في العالم كافر حربي

 ، دار الوطن5/169، 4

‘রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম থেজক প্রমাবর্র্, বর্বন িজলজেন, আমার 

উম্মজর্র একদল সজর্যর উপর প্রবর্বির্ থেজক বকোমর্ পযৃন্ত সশস্ত্র লড়াই 

চাবলজে যাজি। অনয িরৃ্নাে আজে, র্াজদর সিৃজশষ দল হজি যারা দাজ্জাজলর সজে 

যুদ্ধ করজি। থমািকো, যজর্াবদন পৃবেিীজর্ ‘হারবি’ কাবের অিবশষ্ট োকজি, 

র্জর্াবদন যুদ্ধ িে হজি না’। (র্ােবসজর সামআবন, ৫/১৬৯) 

মুযবহরুবেন মুযবহবর (রহ)(মৃ: ৭২৭ বহ.) 

، ويكون الثابتون على الحق واملظهرون لدين هللا 
ً
 يكون الجهاد موجودا

ً
يعني أبدا

 ............تعالى موجودين إلى يوم القيامة، فإن لم يكونوا في بلد يكونوا في بلد أخرى 

لن يزال هذا الدين يجاهد عليه جماعة من املسلمين إلى يوم القيامة، يعني: ال يخلو 

املفاتيح في شرح ) .األرض من الجهاد، إن لم يكن في ناحية يكون في ناحية أخرى  وجه
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، 1/262املصابيح للمظهري، كتاب اإليمان، باب االعتصام بالكتاب والسنة، 

 ، وزارة األوقاف الكويتية4/341وكتاب الجهاد، 

‘অেৃাৎ বেহাদ সিসমে োকজি এিং সজর্যর উপর অিল ও আল্লাহ র্াআলার 

িীনজক বিেে দানকারী কাজেলা বকোমর্ পযৃন্ত বিদযমান োকজি। এক অঞ্চজল না 

োকজল অনয অঞ্চজল োকজি।... 

এই িীজনর েনয বকোমর্ পযৃন্ত মুসবলমজদর একবি োমাআর্ বেহাদ করজর্ই 

োকজি। অেৃাৎ ভূপৃি কখ্জনা বেহাদহীন হজি না; এক প্রাজন্ত না হজল অনয প্রাজন্ত 

হজি’। (আলমাোবর্হ, ১/২৬২ ও ৪/৩৪১) 

শারােুবেন বর্বি (রহ) (মৃ: ৭৪৩ বহ.) 

 بسبب 
ً
أي يظاهرون باملقاتلة على أعداء الدين، يعني أن هذا الدين لم يزل قائما

 .......مقاتلة هذه الطائقة. وما أظن هذه العصابة إال الفئة املنصورة بالشام واملغرب

تلك الطائفة املنصورة، بل تبقى  قوله: "يقاتل آخرهم املسيح الدجال" أي ال تنقطع

-الكاشف عن حقائق السنن ) .....إلي أن يقاتل آخرهم الدجال. أي إلي قيام الساعة

، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة 2644، 2632، كتاب الجهاد، ص، -شرح الطيبي

 املكرمة

‘র্ারা যুজদ্ধর মািযজম িীজনর শত্রুজদর উপর বিেেী োকজি। অেৃাৎ এই ‘ত্বাইো’র 

যুজদ্ধর কারজর্ িীন আপন অিস্থাজনর উপর বিজক োকজি। আমার মজর্ এই দল 

শাম ও মাগবরজির সাহাযযপ্রাপ্ত দল।... 

‘র্াজদর থশষ দল দাজ্জাজলর সজে যুদ্ধ করজি’ অেৃাৎ ওই ‘ত্বাইো মানসুরা’ বিলুপ্ত 

হজি না, িরং র্াজদর থশষ দল দাজ্জাজলর সজে যুদ্ধ করা র্ো বকোমর্ পযৃন্ত 

বিদযমান োকজি।..............’ (শরজহ বর্বি, পৃ: ২৬৩২ ও ২৬৪৪) 

ইিন হাোর আসকালাবন (রহ) (মৃ: ৮৫২ বহ.) 

 بشرى ببقاء اإلسالم وأهله 
ً
وفي الحديث الترغيب في الغزو على الخيل، وفيه أيضا

إلى يوم القيامة، ألن من الزم بقاء الجهاد بقاء املجاهدين وهم املسلمون، وهو مثل 
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فتح الباري، ) .الحديث اآلخر: "ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق" الحديث

 ، الرسالة العاملية9/108مع البر والفاجر،  كتاب الجهاد، باب الجهاد ماض

‘উি হাদীজস থর্াড়াে চজড় যুজদ্ধর িযাপাজর উৎসাহপ্রদান করা হজেজে। এোড়াও 

র্াজর্ বকোমর্ পযৃন্ত ইসলাম ও মুসলমানজদর বিজক োকার বিষজে সুসংিাদ থদো 

হজেজে। থকননা বেহাজদর অবিজত্বর েনয মুোবহদজদর অবিত্ব আিশযক; আর 

মুোবহদ থর্া মুসলমানরাই। আর এবি ওই হাদীজসর নযাে যাজর্ িলা হজেজে 

‘আমার উম্মজর্র একদল সজর্যর উপর প্রবর্বির্ থেজক সশস্ত্র লড়াই চাবলজে 

যাজি’। (োর্হুল িারী, ৯/১০৮) 

ইিনুল মালাক রুবম (রহ) (মৃ: ৮৫৪ বহ.) 

 .ناحية أخرى يعني: ال يخلو وجه األرض من الجهاد، إن لم يكن في ناحية يكون في 

 ، إدارة الثقافة اإلسالمية4/312شرح املصابيح البن امللك، كتاب الجهاد، )

‘অেৃাৎ ভূপৃি কখ্জনা বেহাদহীন হজি না; এক প্রাজন্ত না হজল অনয প্রাজন্ত হজি’। 

(শারহুল মাসাবিহ, ৪/৩১২) 

থমাল্লা আলী কারী (রহ) (মৃ: ১০১৪) 

الجهاد، إن لم يكن في ناحية يكون في ناحية واملعنى ال يخلو وجه األرض من 

أخرى.......... قلت: واألغلب في هذا الزمان بالروم نصرهم هللا وخذل 

أعدائهم............. فالتحقيق أن املراد بالطائفة الجماعة املجاهدة ال على التعيين، 

 طائفة يقاتلون الكفرة قّواهم هللا تعالى، و 
ً
جزى املجاهدين فإن في ما وراء النهر أيضا

 حيث قاموا بفرض الكفاية، وأعطوا التوفيق والعناية
ً
مرقاة املفاتيح، ) .عنا خيرا

 ، دار الكتب العلمية7/334كتاب الجهاد، 

‘অেৃাৎ ভূপৃি কখ্জনা বেহাদহীন হজি না; এক প্রাজন্ত না হজল অনয প্রাজন্ত হজি।... 

আমার িিিয হজি, ির্ৃমাজন ওই ‘ত্বাইো’র অবিকাংশ অিস্থান থরাজম। আল্লাহ 

র্াআলা র্াজদরজক সাহাযয করুন এিং র্াজদর শত্রুজদরজক অপদস্থ করুন।... 

বিজেষর্িমৃী কো হজি, ‘ত্বাইো’ িারা অবনবদৃষ্ট মুোবহদজদর োমাআর্ উজেশয। 
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থকননা ‘মা-ওোরাউন নাহজরও কাজেলা রজেজে যারা কাবেরজদর বিরুজদ্ধ সশস্ত্র 

যুদ্ধ করজে। আল্লাহ র্াআলা র্াজদরজক শবিশালী করুন এিং আমাজদর পে 

থেজক র্াজদরজক উত্তম বিবনমে দান করুন। থকননা র্ারা েরজয বকোো আঞ্জাম 

বদজি এিং র্াজদরজক বেহাজদর িযাপাজর যত্নিান হওোর র্াওেীক থদো হজেজে’। 

(বমরকার্, ৭/৩৩৪) 

আব্দুর রাউে মুনাবি (রহ)(মৃ: ১০৩১ বহ.) 

 بسبب مقاتلة هذه الطائفة، وفيه بشارة بظهور يعني أن هذا 
ً
الدين لم يزل قائما

، دار 93-7/92فيض القدير، ) ."أمر هذه األمة على سائر األمم إلى قيام الساعة

 (2/203الحديث، التيسير، 

‘অেৃাৎ এই ‘ত্বাইো’র যুজদ্ধর কারজর্ িীন আপন অিস্থাজনর উপর বিজক োকজি। 

এিং র্াজর্ বকোমর্ পযৃন্ত সকল োবর্র উপর এই উম্মজর্র বিেেী হওোর 

সুসংিাদ থদো হজেজে’। (োেযুল কাবদর, ৭/৯২-৯৩, আর্র্াইবসর, ২/৩০৩) 

শাবির আহমাদ উসমাবন (রহ) (মৃ: ১৩৬৯ বহ.) 

 

الظاهر أنها عصابة الغزاة واملجاهدين في سبيل هللا، كما يدل لفظ "يقاتلون"، 

فتح امللهم، كتاب اإليمان، ) .نويةوقيل: إن املقاتلة أعم من أن تكون حسية أو مع

 ، دار القلم2/137، ....باب بيان نزول عيس ى بن مريم

‘িাহযর্ র্ারা আল্লাহর রািার মুোবহদ ও যুদ্ধরর্ দল। "يقاتلون" শব্দ এবির 

বনজদৃশক। এমন কোও িলা হজেজে থয, যুদ্ধ িযাপক অজেৃ; চাই ‘বহসবস’ র্ো 

অজস্ত্রর থহাক িা ‘মা‘নাবি’ র্ো দলীল ইর্যাবদর থহাক।(1) (োর্হুল মুলবহম, 

২/১৩৭) 

হাদীজসর ভাষয ও মমৃ এিং উলামাজে বকরাম কর্তৃক হাদীজসর িযাখ্যার আজলাজক 

প্রেমর্, স্পষ্ট থয, বকোমর্ পযৃন্ত সিৃকাজল পৃবেিীর থকাজনা না থকাজনা অঞ্চজল 

 
১. বির্ীে মজর্র অসারর্ার কো সামজন আসজে। 



সহীহ মানহাজের বিপ্লিী কাজেলার অবিবিন্ন অবিত্ব ও ত্বাইো মানসরুা 
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সহীহ মানহাজের কমপজে একবি বেহাবদ কাজেলা অিশযই বিদযমান বেল, আজে 

এিং োকজি। ভূপৃি কখ্জনা এই মহান কাজেলা শূনয হজি না। ইবর্হাসও এবির 

সােয থদে। থকাজনা থকাজনা িরৃ্নাে থয ‘শাজমর’ কো এজসজে, র্া এ িযাপাজর 

শাজমর বিবশষ্টয িুঝাজনার েনয। থকননা শাম সিৃযুজগই বেহাদ ও ‘বরিার্’-এর 

ভূবম। ইবর্হাস এমনই সােয থদজি থয, শাজম সিৃকাজলই থকাজনা না থকাজনা সহীহ 

মানহাজের বেহাবদ কাজেলা বেল। বকোমর্ পযৃন্ত র্া োকজি এিং থসখ্াজনই 

দাজ্জাজলর সজে এই কাজেলা যুদ্ধ করজি।(2) সুর্রাং এমনবি িলার সুজযাগ থনই 

থযমনবি সহীহ মানহাজের বেহাবদ কাজেলার সিৃকাজল ও ির্ৃমাজন বিদযমান োকার 

প্রজে একেন িজলজেন, ‘চবল্লশ/পঞ্চাশ িেজরর থভর্জর কখ্নও থকাোও থকাজনা 

একবি োকজর্ পাজর’। আর ির্ৃমান সমজের িযাপাজর িজলজেন, ‘আবম নাই িলবে 

না, হেজর্া িা আজে’। এমন দীর্ৃজমোবদ পবরবি বনিৃারর্ কজর; র্াও আিার সংশে 

থরজখ্ কো িলার সুজযাগ থনই। 

   

বির্ীের্, এই ‘ত্বাইো’ বেহাবদ কাজেলা। ‘বক্বর্াল’ র্ো সশস্ত্র যুজদ্ধর কো স্পষ্ট 

োকা সজেও অনয থকাজনা োমাআর্ উজেশয থনো অজযৌবিক। আমাজদর োনা 

মজর্ ‘বক্বর্াল’ সম্ববলর্ িরৃ্নার িযাখ্যাে অনয োমাআজর্র কো ইমাম িুখ্ারী (রহ) 

িযর্ীর্ পূিৃির্ৃী থকাজনা ইমাম(রহ) থেজক িবরৃ্র্ হেবন। থয সকল িরৃ্নাে 

 
২. বের্নার সমে মুসলমাজনর দুগৃ হওো ও ইলজম হাবদস ইর্যাবদর থেজত্র শাজমর বিবশজষ্টযর বিষেবি স্পষ্ট করজর্ বগজে হাজেয ইিজন 

কাবসর (ম:ৃ ৭৭৪ বহ.) িজলন, 

:  البخاري  صحيح وفي ،" كذلك وهم هللا أمر يأتي حتى خالفهم، من وال خذلهم من يضرهم ال الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال ال"

  وهذا . الحديث  أهل إنهم: السلف علماء  من كثير قال وقد ". بالشام وهم"
ً
 أكثر اليوم بالشام الحديث  أهل فإن  النبوة، دالئل من أيضا

 معقل  تكون  أنها سنذكره الذي  الحديث  في ورد كما وصانها، هللا حماها دمشق، بمدينة سيما وال الحمد، وهلل اإلسالم، أقاليم سائر من

  الحديث   دار ،২৪৭/৬ والنهاية، البداية) .الفتن وقوع عند املسلمين

‘আমার উম্মজর্র একদল সিৃদা সজর্যর উপর প্রবর্বির্ হজে বিেেী োকজি। বিজরািীরা ও িযেৃকারীরা র্াজদর থকাজনা েবর্ করজর্ 

পারজি না এিং আল্লাহর বনজদৃশ (বকোমর্) আসা পযৃন্ত র্ারা এ অিস্থার উপরই োকজি’। সবহহ িুখ্াবরজর্ আজে, ‘র্াজদর অিস্থান 

শাজম হজি’। সালাজের অজনক আজলম িজলজেন, র্ারা আহজল হাবদস। এবিও একবি নুিুওোজর্র দবলল। থকননা, আলহামদুবলল্লাহ 

ইসলাজমর সকল ভূখ্জের র্লুনাে শাজমই মুহাবেবসজন থকরাজমর সংখ্যা থিবশ। বিজশষকজর ‘বদমাশক’ অঞ্চল -আল্লাহ র্াআলা থসবিজক 

বনরাপজদ রাখু্ন-। থর্মবনভাজি হাবদজস উজল্লখ্ হজেজে থয, বের্নার সমে র্া মুসলমাজনর দুগৃ হজি’। (আলবিদাো ওোনবনহাো, 

৬/২৪৭) 
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‘বক্বর্াল’-এর বিষেবি উজল্লখ্ হেবন থস সকল িরৃ্নার িযাখ্যাে ইমাম আহমাদ 

(রহ)সহ অনযানয ইমাজমর (রহ) বভন্ন িযাখ্যা িবরৃ্র্ হজেজে; যা সংক্রান্ত বিিাবরর্ 

আজলাচনা সামজন আসজে। হাাঁ! পরির্ৃী িযাখ্যাদার্াজদর থকউ থকউ পােৃকয না কজর 

থযজকাজনা িরৃ্নার অিীজন একাবিক মর্ামর্ উজল্লখ্ কজর বদজেজেন। 

ইমাম িুখ্ারী (রহ) ‘বক্বর্াল’ সম্ববলর্ িরৃ্না সনদবিহীন স্বর্ন্ত্র অিযাজের বশজরানাম 

বহজসজি উজল্লখ্ কজর িযাখ্যাে িজলজেন "وهم أهل العلم"। (থদখ্ুন: সহীহ িুখ্ারী, 

বকর্ািুল ই‘বর্সাম বিল বকর্াবি ওোসসুন্নাহ, পৃ: ১৬৮১)। অনয ‘নুসখ্া’ে আজে 

 । (থদখ্ুন: যাকাবরো আনসাবর -মৃ: ৯২৬ বহ.- কর্তৃক সহীহ"وهم من أهل العلم"

িুখ্ারীর িযাখ্যাগ্রন্থ ‘বমনহার্ুল িারী’ ১০/২৯৩, মাকর্ািার্ুর রুশদ)। এবিজক 

ইমাম িুখ্ারী(রহ)-এর ‘যাল্লার্’ আখ্যা না বদজেও িল যাে থয, বর্বন ‘ত্বাইো’র 

িযাখ্যাে মুোবহদজদর থেজক যারা আহজল ইলম র্াজদরজক বনবদৃষ্ট কজরজেন। বির্ীে 

‘নুসখ্া’র িযিহার এই িযাখ্যাজক আজরা স্পষ্ট কজর। 

র্তর্ীের্, অনযানয োমাআর্জক আজলাচয হাদীজসর অন্তভুৃি করার েনয 

‘বক্বর্াল’জক "مادي" ও " معنوي" র্ো ‘অজস্ত্রর মািযজম বক্বর্াল ও দলীজলর 

মািযজম বক্বর্াল’ িজল দু’ভাজগ ভাগ করা খ্ুিই আপবত্তকর। িড়জদর (রহ) থকউ 

কজর োকজল অিশযই র্া ‘যাল্লার্’ পদস্খলন সািযি হজি। এবি কর্মুখ্ী ‘র্াহবরে’ 

অপিযাখ্যার রািা খ্ুজল থদজি র্া একিু ভািা প্রজোেন। ‘বক্বর্াল’ সংক্রান্ত আোর্ 

ও হাদীজসর িািির্াই বিলুপ্ত হজে যাজি। িীজনর প্রবর্বি কাজের, প্রবর্বি িীবন 

োমাআজর্র বভন্ন বভন্ন েবযলর্ রজেজে। বনবদৃষ্ট থকাজনা কাজেলার েনয িবরৃ্র্ 

েবযলজর্র অিীজন থকন অনযানয োমাআর্জক থিজন এজন অন্তভুৃি করজর্ হজি? 

এখ্াজন আজরকবি বিষে মজন রাখ্া উবচর্, থকাজনা কাজেলার বদজক থকাজনা িীবন 

কাজের বনসির্ হওোর অেৃ এই নে থয, র্ারা প্রবর্বি েজর্-মুহূজর্ৃ র্াজর্ বলপ্ত 

োজক। থস বহজসজি বেহাবদ কাজেলার পবরচজে ‘সিৃদা লড়াই চাবলজে যাওোর’ অে ৃ

এই নে, র্ারা প্রবর্বি েজর্-মুহূজর্ৃ অস্ত্র হাজর্ যুজদ্ধর মেদাজন উপবস্থর্ োকজি। 

সািারর্ ‘উরে’ িযিহাজরর আজলাজকই স্পষ্ট থয, বেহাবদ কাজেলা িারা উজেশয 

বেহাদ যাজদর থমৌবলক ‘মাশগালা’ কমৃ। কখ্জনা সশস্ত্র যুদ্ধ করজেন, কখ্জনা প্রস্তুবর্ 

গ্রহর্ করজেন িা কখ্জনা শত্রুজদর অিস্থাজনর েক এাঁজক পবরকল্পনা বস্থর করজেন 
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ইর্যাবদ ইর্যাবদ। এ কোগুজলা থর্া স্পষ্ট। বকন্তু ‘প্রবর্বি েজর্-মুহূজর্ৃ অস্ত্র হাজর্ 

মেদাজন োকা আিশযক নে’ এ িািির্ার সুজযাগ বনজে থকউ থকউ ওই সকল 

োমাআর্জকও এই হাদীজসর অন্তভুৃি কজরজেন, যারা হেজর্া বেহাদজক েরুবরও 

মজন কজরন ও মহির্ও কজরন, বকন্তু বেহাদ বনজে র্াজদর থকাজনা বিজশষ বচন্তা-

বেবকর, পবরকল্পনা ও কমৃ থনই; র্ো বেহাদ র্াজদর ‘মাশগালা’ নে। আিার এই 

সুজযাজগ উি হাদীজসর িযাখ্যাে দলীজলর মািযজম বক্বর্াজলর প্রািাজনযর বদজক থঝাাঁক 

প্রকাশ কজরন; থকননা র্া সিৃদা চলমান আর অজস্ত্রর বক্বর্াল সিৃদা চলমান নে। 

শােখ্ নাবসরুবেন আলিাবন(রহ) থেজক (মৃ: ১৪২০ বহ.) এমনই আচরর্ প্রকাশ 

থপজেজে। (জদখ্ুন: আলিাবন (রহ)-এর দরজসর থরকর্ৃ থেজক েমা করা দরস 

সংকলন, ১১/৭, শাজমলা) 

প্রেম বিষজের আজলাচনা আমরা এখ্াজনই থশষ করবে। পূরৃ্ আজলাচনা থেজক আশা 

কবর ‘সহীহ মানহাজের বেহাবদ কাজেলার অবিবিন্ন অবিজত্বর’ বিষেবি স্পষ্ট 

হজেজে। আমরা এখ্ন বির্ীে বিষজের আজলাচনা শুরু করজিা। 

 

খ্. ‘ত্বাইো মানসরুা’র ‘বমসদাক’ প্রবর্পাদয 

সিৃদা বিদযমান ‘ত্বাইো’, যার েনয থকাজনা থকাজনা িরৃ্নাে ‘মানসুর’ শব্দ িযিহার 

হজেজে; র্ো ‘ত্বাইো মানসুরা’ িারা থকান দল উজেশয র্া বনজে দীর্ৃ আজলাচনা 

করার প্রজোেন বেল না। উপযুৃি আজলাচনাই যজেষ্ট বেল র্া বনরৃ্জের েনয। বকন্তু 

‘বক্বর্াল’-এর প্রসে উজল্লখ্ না হওোর িরৃ্নাগুজলা থকন্দ্র কজর একাবিক ইমাম 

(রহ) থেজক ‘ত্বাইো’র িযাখ্যাে বভন্ন োমাআজর্র কো িবরৃ্র্ হজেজে। র্াই এই 

বিষজে বকেুিা বিিাবরর্ কো িলার থচষ্টা করজিা, ইনশাআল্লাহ। 

 

‘বক্বর্াল’-এর বিষে উজল্লখ্ িযর্ীর্ ির্নৃাও অজনক সাহািী (রা) সজূত্র িবর্রৃ্ 

হজেজে। আমরা সংজেজপ থসগুজলা থেজক কজেকবি ির্নৃা উজল্লখ্ করবে; 

মুবগরা ইিন শু‘িা (রাবয) (মৃ: ৫০ বহ.) 
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أمتي قوم عن املغيرة بن شعبة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال يزال من 

، 30/63مسند أحمد، ) .ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر هللا وهم ظاهرون

، صحيح البخاري، كتاب 18203و 18166، 18135 :، رقم الحديث142و103

صحيح مسلم،  -في عدة مواضع أخر-، 3640 :، رقم الحديث930 املناقب، ص

، 823 طائفة من أمتي...، صكتاب اإلمارة، باب قوله صلى هللا عليه وسلم: ال تزال 

 (4952و 4951 :رقم الحديث

‘মুবগরা ইিন শু‘িা (রাবয) থেজক িবরৃ্র্, রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম 

িজলন, আমার উম্মজর্র একবি সম্প্রদাে সিৃদা মানুজষর উপর বিেেী োকজি। 

আল্লাহর বনজদৃশ (বকোমর্) আসা পযৃন্ত র্ারা বিেেী োকজি’। (মুসনাজদ 

আহমাদ, ৩০/৬৩, ১০৩ ও ১৪২, হাদীস নং: ১৮১৩৫, ১৮১৬৬ ও 

১৮২০৩, সহীহ িুখ্ারী, পৃ: ৯৩০, হাদীস নং: ৩৬৪০, আজরা বিবভন্ন অিযাজে- 

সহীহ মুসবলম, পৃ: ৮২৩, হাদীস নং: ৪৯৫১ ও ৪৯৫২) 

সাওিান (রাবয) (মৃ: ৫৪ বহ.) 

فة من أمتي على عن ثوبان قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال تزال طائ 

، 37/88مسند أحمد، ) .الحق ظاهرين، ال يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر هللا

، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب قوله صلى هللا عليه 22403 :رقم الحديث

، جامع الترمذي، 4950 :، رقم الحديث823 وسلم: ال تزال طائفة من أمتي...، ص

، مؤسسة 2379 :، رقم الحديث829 املضلين، صأبواب الفتن، باب في األئمة 

الرسالة ناشرون، سنن ابن ماجه، أبواب السنة، باب اتباع سنة رسول هللا صلى 

 ، مؤسسة الرسالة ناشرون10 :، رقم الحديث62 هللا عليه وسلم، ص

‘সাওিান (রাবয) থেজক িবরৃ্র্, রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম িজলন, 

আমার উম্মজর্র একদল সিৃদা সজর্যর উপর প্রবর্বির্ হজে োকজি 

বিজরাবির্াকারীরা র্াজদর থকাজনা েবর্ করজর্ পারজি না’। (মুসনাজদ আহমাদ, 

৩৭/৮৮, হাদীস নং: ২২৪০৩, সহীহ মুসবলম, পৃ: ৮২৩, হাদীস নং: ৪৯৫০, 
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োজম বর্বরবমবয, পৃ: ৮২৯, হাদীস নং: ২৩৭৯, সুনাজন ইিন মাোহ, পৃ: ৬২, 

হাবদস নং: ১০) 

মুআবিো ইিন আিু সুবেোন (রাবয) (মৃ: ৬০ বহ.) 

عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: من 

 يفقهه فى الدين، ولن تزال هذه األمة أمة قائمة على أمر هللا، ال 
ً
يرد هللا به خيرا

مسند أحمد، ) .يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر هللا وهم ظاهرون على الناس

، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب 16932 16931 :، رقم الحديث28/127-129

 يفقهه في الدين، ص
ً
في عدة مواضع -، 71 :، رقم الحديث211 من يرد هللا به خيرا

صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب قوله صلى هللا عليه وسلم: ال تزال طائفة  -أخر

 (4955 :الحديث، رقم 824 من أمتي...، ص

‘মুআবিো ইিন আিু সুবেোন (রাবয) িজলন, আবম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওোসাল্লামজক িলজর্ শুজনবে, আল্লাহ র্াআলা যার িযাপাজর কলযাজর্র ইজি 

কজরন র্াজক িীজনর ‘র্াোকু্কহ’ দান কজরন। এই উম্মজর্র একদল সিৃদা আল্লাহর 

বনজদৃজশর উপর অিল োকজি। আল্লাহর বনজদৃশ (বকোমর্) আসা পযৃন্ত বিজরািীরা 

র্াজদর থকাজনা েবর্ করজর্ পারজি না এিং র্ারা মানুজষর উপর বিেেী োকজি’। 

(মুসনাজদ আহমাদ, ২৮/১২৭-১২৯, সহীহ িুখ্ারী, পৃ: ২১১, হাদীস নং: ৭১, 

-আজরা বিবভন্ন অিযাজে,সহীহ মুসবলম, পৃ: ৮২৪, হাদীস নং: ৪৯৫৫) 

কুররা আলমুযাবন (রাবয) 

عن قرة املزني عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فال خير 

م من خذلهم حتى تقوم فيكم، ولن تزال طائفة من أمتي منصورين، ال يضره

، جامع الترمذي، أبواب 20361 :، رقم الحديث33/472مسند أحمد، ) .الساعة

، سنن ابن ماجه، 2337 :، رقم الحديث821 الفتن، باب ما جاء في الشام، ص

، رقم 62 أبواب السنة، باب اتباع سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ص

 6 :الحديث



সহীহ মানহাজের বিপ্লিী কাজেলার অবিবিন্ন অবিত্ব ও ত্বাইো মানসরুা 
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 .حسن صحيحقال الترمذي: هذا حديث 

‘কুররা আলমুযাবন (রাবয) থেজক িবরৃ্র্, রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম 

িজলন, শামিাসীর অিস্থা বিকতর্ হজে থগজল থর্ামাজদর মাজঝ আর কলযার্ অিবশষ্ট 

োকজি না। আমার উম্মজর্র একদল সিৃদা সাহাযযপ্রাপ্ত হজি; বকোমর্ আসা পযৃন্ত 

িযেৃকারীরা র্াজদর থকাজনা েবর্ করজর্ পারজি না’। (মুসনাজদ আহমাদ, 

৩৩/৪৭২, হাদীস নং: ২০৩৬১, োজম বর্রবমবয, পৃ: ৮২১, হাদীস নং: ২৩৩৭, 

সুনাজন ইিন মাোহ, পৃ: ৬২, হাদীস নং: ৬) 

এ মজমৃর হাদীস উমর ইিনুল খ্াত্তাি, যাবেদ ইিন আরকাম, ইমরান ইিন হুসাইন, 

আিু হুরােরা ও আিু উমামা রাবযআল্লাহু আনহুমসহ অজনজকর থেজক িবরৃ্র্ 

হজেজে। বিিাবরর্ থদখ্জর্ পাবর, র্াবরজখ্ বদমাশক, ইিন আসাবকর -মৃ: ৫৭১ বহ.- 

(১/২৫৪-২৬৯) ও শােখ্ শুআইি  আরনাউর্ (রহ) কর্তৃক মুসনাজদ 

আহমাজদর িীকা, (১৪/২৫-২৭)। 

 

উবল্লবখ্র্ হাদীজস ‘ত্বাইো’ িারা উজেশয বেহাবদ কাজেলা 

একবি স্বীকতর্ মূলনীবর্ সকজলর োনা আজে থয, থকাজনা হাদীজসর িযাখ্যার থেজত্র 

সিজচজে উত্তম পদ্ধবর্ হজি এক িরৃ্নার িযাখ্যা অনয িরৃ্না বদজে িা এক হাদীজসর 

িযাখ্যা অনয হাদীস বদজে করা। এই মূলনীবর্র আজলাজক আমরা স্পষ্ট িলজর্ পাবর, 

থযজহর্ু বিবভন্ন িরৃ্নাে ‘ত্বাইো’র পবরচজে ‘বক্বর্াল’-এর বিষেবি উজল্লখ্ করা 

হজেজে, সুর্রাং থয সকল িরৃ্নাে ‘বক্বর্াল’-এর কো উজল্লখ্ হেবন র্া থেজকও 

বেহাবদ কাজেলাই উজেশয। অনয থকাজনা কাজেলা উজেশয থনোর পজে থযৌবিক 

থকাজনা দলীল থনই। থযমনবি মুোবহদ িযর্ীর্ অনয থকাজনা কাজেলা উজেশয থনোর 

িযাপাজর আল্লামা আনওোর শাহ কাবিবর (রহ)-এর বিস্মজের বিষেবি সামজন 

আসজে। 

উলামাজে বকরাম (রহ) কর্তৃক ‘বক্বর্াল’ সম্ববলর্ িরৃ্নার িযাখ্যা আমাজদর সামজন 

এজসজে। ‘বক্বর্াল’-এর উজল্লখ্ িযর্ীর্ িরৃ্নার িযাখ্যােও একাবিক ইমাম (রহ) 

বেহাবদ কাজেলার কো িজলজেন। যবদও র্াজদর কাজরা কাজরা বভন্ন কোও আজে। 

থযমন; 
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ইমাম আহমাদ ইিন হাম্বল (রহ) (মৃ: ২৪১ বহ.) 

وسئل )اإلمام أحمد( عن حديث النبي صلى هللا عليه وسلم: "ال تزال طائفة من أمتي 

ظاهرين على الحق، ال يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر هللا، وهم على ذلك". قال: 

فهو على  هم أهل املغرب، إنهم هم الذين يقاتلون الروم، كل من قاتل املشركين

مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن أبراهيم ابن هانئ ) .الحق

 ، املكتب اإلسالمي2041 :، رقم املسألة2/192، -ه275 املتوفى-النيسابوري 

‘ইমাম আহমাদ (রহ) থক ‘আমার উম্মজর্র একদল সিৃদা সজর্যর উপর প্রবর্বির্ 

হজে বিেেী োকজি। বিজরািীরা র্াজদর থকাজনা েবর্ করজর্ পারজি না এিং 

আল্লাহর বনজদৃশ (বকোমর্) আসা পযৃন্ত র্ারা এ অিস্থার উপরই োকজি’ 

হাদীজসর িযাখ্যা সম্পজকৃ বেজ্ঞাসা করা হজেজে। বর্বন উত্তজর িলজলন, র্ারা 

আহজল মাগবরি। থকননা র্ারাই থরামানজদর সজে সশস্ত্র যুদ্ধ করজে। যারাই 

মুশবরকজদর সজে যুদ্ধ কজর র্ারাই সজর্যর উপর অবিচল’। (মাসাজেলুল ইমাম 

আহমাদ -ইিন হাবনর িরৃ্না-, ২/১৯২, মাসআলা নং: ২০৪১) 

ইমাম মুসবলম (রহ) (মৃ: ২৬১ বহ.) 

ইমাম মুসবলম (রহ) কর্তৃক উি হাদীজসর ‘বক্বর্াল’ সম্ববলর্ িরৃ্না ও ‘বক্বর্াল’-

এর উজল্লখ্ িযর্ীর্ িরৃ্না; সিগুজলাজক একসজে উজল্লখ্ করা এিং এগুজলাজক 

বেহাদ সংক্রান্ত অনযানয হাদীজসর সজে উজল্লখ্ করা থেজক স্পষ্ট থয, র্াাঁর দৃবষ্টজর্ 

এই ‘ত্বাইো’ িারা বেহাবদ কাজেলা উজেশয। 

ইিন র্াইবমো (রহ) (মৃ: ৭২৮ বহ.) 

إن النبي صلى هللا عليه وسلم قد ثبت عنه من وجوه كثيرة أنه قال: ال تزال طائفة 

ن أمتي ظاهرين على الحق، ال يضرهم من خذلهم وال من خالفهم إلى قيام م

الساعة، وثبت أنهم بالشام. فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثالث فرق: الطائفة 

مجموع الفتاوى، ) ...........املنصورة وهم املجاهدون لهؤالء القوم املفسدين

 ، مجمع امللك فهد28/416
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‘রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম থেজক িহু সূজত্র প্রমাবর্র্ থয, বর্বন 

িজলজেন, ‘আমার উম্মজর্র একদল সিৃদা সজর্যর উপর প্রবর্বির্ হজে বিেেী 

োকজি। বকোমর্ পযৃন্ত বিজরািীরা ও িযেৃকারীরা র্াজদর থকাজনা েবর্ করজর্ 

পারজি না। এিং এবিও প্রমাবর্র্ থয র্াজদর অিস্থান শাজম হজি। থর্া এই 

(র্ার্াবরজদর) বের্নাে মানুষ বর্নভাজগ বিভি হজে থগজে। একবি ‘ত্বাইো 

মানসুরা’ র্ো সাহযযপ্রাপ্ত দল। আর র্ারা হজি ওই োসাদ সৃবষ্টকারী র্ার্াবরজদর 

সজে বেহাজদ বলপ্ত কাজেলা।...’ (মােমুউল োর্াওো, ২৮/৪১৬) 

املقاتلون عن دين أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما، فهم في هذا الوقت 

 في الطائفة املنصورة التي ذكرها النبي صلى هللا 
ً
اإلسالم، وهم من أحق الناس دخوال

عليه وسلم بقوله في األحاديث الصحيحة املستفيضة عنه: ال تزال طائفة من أمتي 

 .ظاهرين على الحق، ال يضرهم من خالفهم وال من خذلهم حتى تقوم الساعة

 (28/531مجموع الفتاوى، 

‘শাম, বমসর ইর্যাবদ ভূখ্জে অিবস্থর্ ‘ত্বাইো’; র্ারা ির্ৃমাজন িীন ইসলাজমর 

পজে সশস্ত্র বেহাদ করজে। ‘ত্বাইো মানসুরা’র অন্তভুৃি হওোর অবিকাজরর 

থেজত্র র্ারাই অনযর্ম; থয ‘ত্বাইো’র কো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম 

থেজক সহীহ ‘মাশহুর’ সূজত্র প্রমাবর্র্। বর্বন (সা) িজলন, ‘আমার উম্মজর্র 

একদল সিৃদা সজর্যর উপর বিেেী োকজি। বকোমর্ পযৃন্ত বিজরািীরা ও 

িযেৃকারীরা র্াজদর থকাজনা েবর্ করজর্ পারজি না’। (মােমুউল োর্াওো, 

২৮/৫৩১) 

আনওোর শাহ কাবিবর (রহ) (মৃ: ১৩৫২ বহ.) 

 

যারা ‘ত্বাইো’ িারা অনযানয কাজেলা উজেশয বনজেজেন র্াজদর িযাপাজর বিস্মে 

প্রকাশ করজর্ বগজে আল্লামা আনওোর শাহ কাবিবর (রহ) িজলন, 

واختلف في تعيين مصداقه، وكل ادعى بما بدا له. قلت: كيف مع أنه منصوص في 

 ..............هللا؟الحديث وهم املجاهدون في سبيل 
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أي ال يخلو زمان إال وتوجد فيه تلك الطائفة القائمة على الحق، ال أنهم يكثرون في 

كل زمان، وال أنهم يغلبون على من سواهم كما سبق إلى بعض األفهام، حتى أن 

غلبة الدين في زمن عيس ى عليه الصالة والسالم عندي ليس كما اشتهر على 

الغلبة حيث يظهر عليه الصالة والسالم وفيما حواليه. أما  األلسنة، بل املوعود هو

فيما وراء ذلك فلم يتعرض إليه الحديث، والعمومات كلها واردة في البالد التي يظهر 

فيها وال تتجاوز فيما وراءها، وإنما هو من بداهة الوهم والسبق إلى ما اشتهر بين 

 يفقهه في الدين، فيض الباري، كتاب العلم، باب من يرد هللا) .األنام
ً
 به خيرا

 ، دار الكتب العلمية1/253-254

‘এই ‘ত্বাইো’র ‘বমসদাক’ বনরৃ্জে মর্াননকয হজেজে। প্রজর্যজক র্ার কাজে যা স্পষ্ট 

হজেজে থসবির দাবি কজরজেন। আমার িিিয হজি, র্ারা আল্লাহর রািার মুোবহদ 

হওোর িযাপাজর হাদীজস স্পষ্ট িিিয োকার পর মর্াননকয হে কীভাজি?... 

অেৃাৎ প্রজর্যক যুজগ সজর্যর উপর অবিচল ‘ত্বাইো’ বিদযমান োকজি। এর অেৃ 

এই নে থয, র্াজদর সংখ্যা যুজগ যুজগ িৃবদ্ধ পাজি এিং পৃবেিীর অনযানয সকজলর 

উপর র্ারা বিেেী হজে োকজি; থযমনবি থকউ থকউ িারর্া কজরন। এমনবক ঈসা 

আলাইবহস সালাজমর যুজগও িীন বিেেী হওোর থয বচত্র মানুজষর মুজখ্ মুজখ্ প্রবসদ্ধ 

আমার দৃবষ্টজর্ র্া নে। িরং র্াাঁর আত্মপ্রকাশ স্থল ও পার্শ্ৃির্ৃী অঞ্চজলর উপর 

বিেেী হওোর প্রবর্শ্রুবর্ থদো হজেজে। এর িাইজর অনযানয অঞ্চজলর িযাপাজর 

হাদীজস বকেু িলা হেবন। িযাপক সকল কোই ওই অঞ্চলগুজলার েনয যাজর্ বর্বন 

আত্মপ্রকাশ করজিন, এর িাইজরর েনয র্া প্রজযােয নে। পুজরা বিজর্শ্র উপর 

বিেেী হওোর বিষে মানুজষর মাজঝ প্রবসবদ্ধর কারজর্ প্রােবমক িারর্া থসবদজকই 

প্রভাবির্ হে’। (োেযুল িারী, ১/২৫৩-২৫৪) 

طائفة وقد مر في العلم: أن الطائفة التي تبقى ظاهرة على الحق إلى يوم القيامة هي 

فيض الباري، كتاب ) .املجاهدين، حتى ينزل املسيح ابن مريم فيجاهد في سبيل هللا

 (4/176الجهاد، باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، 
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‘বকর্ািুল ইলজম িলা হজেজে থয, সজর্যর উপর প্রবর্বির্ থেজক বিেেী হজে থয 

কাজেলা বকোমর্ পযৃন্ত বিদযমান োকজি র্া মুোবহদজদর কাজেলা। থশষ পযৃাজে 

ঈসা ইিন মারইোম (আ) অির্রর্ কজর আল্লাহর রািাে বেহাদ করজিন’। 

(োেযুল িারী, ৪/১৭৬) 

 

‘ত্বাইো’ িারা বেহাবদ কাজেলা উজেশয হওোর সািারর্ বকে ু‘কাবরনা’ লের্ 

হাদীজসর সকল িরৃ্না ও উলামাজে বকরাম(রহ) কর্তৃক হাদীজসর িযাখ্যার আজলাজক 

স্পষ্ট, থয সকল িরৃ্নাে ‘বক্বর্াল’-এর প্রসে উজল্লখ্ হেবন, থস সকল িরৃ্নাজর্ও 

‘ত্বাইো’ িা ‘ত্বাইো মানসুরা’ িারা উজেশয বেহাবদ কাজেলা। এবি প্রমাজর্র েনয 

বভন্ন বকেুর প্রজোেন থনই। র্িুও ‘বক্বর্াল’-এর প্রসে োড়াই হাদীজসর অনযানয 

শজব্দর আজলাজক সমেৃন বহজসজি বকেু ‘কাবরনা’ উজল্লখ্ করবে; 

ক. হাদীজস আজলাচয ‘ত্বাইো’র থয বিবশষ্টয িলা হজেজে থয, বিজরািীজদর 

বিজরাবির্া ও বনরাশকারীজদর িযেৃ করার প্রজচষ্টা র্াজদর েবর্ করজর্ পারজি না; 

এ িরজনর বিবশষ্টয আল্লাহ র্াআলা কুরআজন কারীজম মুোবহদজদর েনয িযি 

কজরজেন। আল্লাহ র্াআলা িজলন- "  َوََل يََخافُوَن لَْوَمَة ِ يَُجاِهُدوَن ِِف َسِبيِل اّلَلَ
 আল্লাহর রািাে র্ারা বেহাদ করজি এিং থকাজনা ভৎৃসনাকারীর“) “ ََلئِم  

বর্রস্কারজক ভে করজি না,” -সূরা মাজেদা, আোর্ ৫৪-)। 

খ্. থকাজনা থকাজনা িরৃ্নাে শাজমর উজল্লখ্ িা শাজমর বদজক ইবের্ িা সাহািী (রাবয) 

কর্তৃক শাজমর কো িলা; ‘ত্বাইো’ িারা বেহাবদ কাজেলা উজেশয হওোর বদকজক 

শবিশালী কজর। থকননা বেহাজদর বিষজে শাজমর বিবশষ্টয সিৃযুজগই স্বীকতর্। বেহাবদ 

কাজেলা সিৃদা র্াজর্ বিদযমান এিং দাজ্জাজলর সজে থসখ্াজনই এই কাজেলার 

সিৃজশষ যুদ্ধ হজি। হাদীজস থশষ যুজগর যুদ্ধগুজলার থেজত্র শামজক মূলজকন্দ্র বহজসজি 

থপশ করা হজেজে এিং অিস্থাজনর েনয থস ভূবমজক বনিৃাচন করজর্ িলা হজেজে। 

এোড়াও শাম, বেহাদ, বের্ান ও মালহামা বিষেক হাদীসগুজলা অিযেন করজল 

থদখ্া যাজি, শাজমর সজে বেহাজদর ও মুোবহদজদর অজনক বকেু েবড়র্। বকন্তু 

আহজল ইলম, আহজল হাদীস ও িীজনর অনযানয শাখ্ার কাজেলা সিৃদা বিদযমাজনর 
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বিজিচনাে শাম, ইরাক ও বহোে; ইর্যাবদর িড় িরজনর থকাজনা বিবশজষ্টযর পােৃকয 

থনই। 

গ. স্বেং ‘মানসুর’ শব্দও একবি ‘কাবরনা’ লের্। যবদও যুজদ্ধর মেদাজন, যাজলজমর 

বিপরীজর্ ও বেরাজক িাবর্লার থমাকাজিলাে দলীজলর থেজত্র আল্লাহ র্াআলার 

পে থেজক থয সাহাযয আজস; সকল থেজত্র ‘নুসরার্’-এই পবরভাষার িযিহার 

ভুজলর বকেু নে। বকন্তু কুরআন-হাদীজস এ শজব্দর িযিহার থদখ্জল থদখ্া যাজি, র্া 

সািারর্র্ িযিহার হজেজে বেহাদ ও মুোবহজদর েনয, কাবেরজদর বিপরীজর্ 

মুসলমানজদর েনয, যাজলজমর থমাকাজিলাে মাযলুজমর েনয, বিপদ সংকুল মুহূজর্ৃ 

সাহাজযযর েনয িা আল্লাহর আযাি আসজল সাহাযযকারী পাওো যাজি না; এ 

োর্ীে থেজত্র। বকন্তু ইলবম বিষে িা সমাজলাচকজদর মুখ্ িে; এ োর্ীে থেজত্র 

আল্লাহ র্াআলার পে থেজক থয সাহাযয-সমেৃন আজস, থসবির েনয সািারর্র্ 

‘নুসরার্’-এর িযিহার থদখ্া যাে না। হাাঁ! থসজেজত্র " مؤيد", "تأييد " োর্ীে শব্দ 

িযিহার হজেজে। থযমন আল্লাহ র্াআলা িলজেন,"  َيَم ْبَن َمْر ُ يَا ِعيََس ا إِذْ قَاَل اّلَلَ
ُكْر نِْعَمِِت عَلَْيَك َوَعََل َوالَِدتَِك إِذْ أَيََْد  َُِم الَنَاَس ِِف اذْ ِح الُْقُدِس ُتكَل ُتَك بُِرو

 যখ্ন আল্লাহ িলজিন, থহ ঈসা ইিন মারইোম! থর্ামার উপর ও“)    الَْمْهِد َوكَْهًل 

থর্ামার মাজের উপর আমার বনোমজর্র কো স্মরর্ কজরা, যখ্ন আবম থর্ামাজক 

সাহাযয কজরবেলাম পবিত্র আত্মার (বেিরাইল) মািযজম, র্ুবম মানুজষর সজে কো 

িলজর্ থদালনাে ও পবরর্র্ িেজস”, -সূরা মাজেদা, আোর্ ১১০-)। থর্মবনভাজি 

রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম হাসসান ইিন সাবির্জক উজেশয কজর 

িজলবেজলন, " إن روح القدس ال يزال يؤيدك ما نافحت عن هللا ورسوله" (“পবিত্র 

আত্মা র্ো বেিরাইল থর্ামাজক সাহাযয করজি যজর্াের্ র্ুবম আল্লাহ ও র্াাঁর 

রাসজূলর পে থেজক থমাকাজিলা করজি”, -সহীহ মুসবলম, পৃ: ১০৪২, হাদীস নং: 

৬৩৯৫-)। এর আজলাজকও িলা যাে থয, এবি আহজল ইলম িা আহজল হাদীজসর 

েনয নে, িরং বেহাবদ কাজেলার েনয প্রজযােয। 
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এ ‘কাবরনা’ লের্গুজলার কো একান্ত আমার িুঝ ও অিযেজনর পবরবির 

আজলাজক িজলবে। এর থকাজনাবি িািির্া পবরপবন্থ হজল র্া অিশযই গ্রহর্জযাগয 

নে। র্জি এগুজলা বিক না হওো মূল আজলাচনাে বিন্দুমাত্র প্রভাি থেলজি না। 

 

একাবিক ইমাম (রহ) কর্তকৃ ‘ত্বাইো’ থেজক অনয কাজেলা উজেশয থনোর 

পযাৃজলাচনা 

উপযুৃি আজলাচনা থেজক আমাজদর সামজন স্পষ্ট থয, বকোমর্ পযৃন্ত সজর্যর উপর 

অবিচল োকা ‘ত্বাইো’ িা ‘ত্বাইো মানসুরা’ িারা বেহাবদ কাজেলাই উজেশয। বকন্তু 

একাবিক ইমাম (রহ) থেজক এই ‘ত্বাইো’র িযাখ্যাে বভন্ন বকেু িবরৃ্র্ হজেজে। 

আমরা র্াাঁজদর িিিয উজল্লখ্ কজর র্া সংক্রান্ত সংবেপ্ত পযৃাজলাচনা থপশ করজিা, 

ইনশাআল্লাহ। 

ইমাম আব্দুল্লাহ ইিনুল মুিারক (রহ) (মৃ: ১৮১ বহ.) 

ذكر ابن املبارك حديث النبي صلى هللا عليه وسلم "ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين 

على الحق، ال يضرهم من ناوأهم حتى تقوم الساعة"، قال ابن املبارك: هم عندي 

، مكتبة 61 للخطيب البغدادي، صشرف أصحاب الحديث ) .أصحاب الحديث

 ابن تيمية

‘ইিনুল মুিারক (রহ) ‘বকোমর্ পযৃন্ত আমার উম্মজর্র একদল সিৃদা সজর্যর 

উপর প্রবর্বির্ হজে বিেেী োকজি। শত্রুরা র্াজদর থকাজনা েবর্ করজর্ পারজি 

না’ হাদীস উজল্লখ্ কজর িজলন, আমার দৃবষ্টজর্ র্ারা ‘আসহািুল হাদীস’। (শারােু 

আসহাবিল হাদীস, পৃ: ৬১) 

ইমাম ইোবযদ ইিন হারুন (রহ) (মৃ: ২০৬ বহ.) 

عن عمران بن حصين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال تزال طائفة من 

أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا 

، 178-177 للرامهرمزي، صاملحدث الفاصل ) .أصحاب الحديث فال أدري من هم



সহীহ মানহাজের বিপ্লিী কাজেলার অবিবিন্ন অবিত্ব ও ত্বাইো মানসরুা 
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، الحجة في بيان املحجة ألبي القاسم 59 دار الفكر، شرف أصحاب الحديث، ص

 ، دار الراية1/247األصبهاني، 

‘ইমরান ইিন হুসাইন (রাবয) থেজক িবরৃ্র্, রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম 

িজলজেন, ‘বকোমর্ পযৃন্ত আমার উম্মজর্র একদল সিৃদা সজর্যর উপর প্রবর্বির্ 

হজে বিেেী োকজি’। ইোবযদ ইিন হারুন (রহ) িজলন, যবদ র্ারা ‘আসহািুল 

হাদীস’ না হে র্াহজল আবম োবন না র্ারা কারা’। (আলমুহাবেসুল োজসল, পৃ: 

১৭৭-১৭৮, শারােু আসাহাবিল হাদীস, পৃ: ৫৯, আলহুজ্জাহ বে িাোবনল 

মাহাজ্জাহ, ১/২৪৭) 

ইমাম আলী ইিনুল মাবদবন (রহ) (ম:ৃ ২৩৪ বহ.) 

عن قرة املزني قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ....، ال تزال طائفة من أمتي 

منصورين، ال يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، قال محمد بن إسماعيل: قال 

جامع الترمذي، كتاب الفتن، باب ماجاء في ) .علي بن املديني: هم أصحاب الحديث

 62 ، شرف أصحاب الحديث، ص2337 :الحديث، رقم 821 الشام، ص

‘কুররা আলমুযাবন (রাবয) থেজক িবরৃ্র্, রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওোসাল্লাম 

িজলজেন, ‘... বকোমর্ পযৃন্ত আমার উম্মজর্র একদল সিৃদা সাহাযযপ্রাপ্ত হজি। 

িযেৃকারীরা র্াজদর থকাজনা েবর্ করজর্ পারজি না’। মুহাম্মাদ ইিন ইসমাইল 

িুখ্ারী (রহ) িজলন, আলী ইিনুল মাবদবন (রহ) িজলজেন, র্ারা ‘আসহািুল 

হাদীস’। (োজম বর্রবমবয, পৃ: ৮২১, হাদীস নং: ২৩৩৭, শারােু আসহাবিল 

হাদীস, পৃ: ৬২) 

ইমাম আহমাদ ইিন হাম্বল (রহ) (মৃ: ২৪১ বহ.) 

عن موس ى بن هارون قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول وسئل عن معنى هذا 

من أمتي منصورين، ال يضرهم من خذلهم حتى تقوم  الحديث )ال يزال ناس

الساعة(، فقال: إن لم تكن هذه الطائفة املنصورة أصحاب الحديث فال أدري من 

 ، دار الكتب العلمية2 معرفة علوم الحديث للحاكم، ص) .هم
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‘মুসা ইিন হারুন (রহ) িজলন, আহমাদ ইিন হাম্বল (রহ) থক এই (বকোমর্ 

পযৃন্ত আমার উম্মজর্র একদল সিৃদা সাহাযযপ্রাপ্ত হজি। িযেৃকারীরা র্াজদর থকাজনা 

েবর্ করজর্ পারজি না) হাদীজসর উজেশয সম্পজকৃ বেজ্ঞাসা করা হজল বর্বন 

িজলন, এই ‘ত্বাইো মানসুরা’ যবদ ‘আসহািুল হাদীস’ না হে র্াহজল আবম োবন 

না র্ারা কারা। (মা‘বরোর্ু উলুবমল হাদীস, পৃ: ২) 

بن زياد قال: سمعت أحمد ابن حنبل وذكر حديث "ال تزال طائفة من  وعن الفضل

 .أمتي ظاهرين على الحق"، فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فال أدري من هم

 (61 شرف أصحاب الحديث، ص)

‘েযল ইিন বযোদ (রহ) িজলন, আহমাদ ইিন হাম্বল (রহ) ‘আমার উম্মজর্র 

একদল সিৃদা সজর্যর উপর প্রবর্বির্ হজে বিেেী োকজি’ হাদীস উজল্লখ্ কজর 

িজলন, যবদ র্ারা ‘আসহািুল হাদীস’ না হে র্াহজল আবম োবন না র্ারা কারা’। 

(শারােু আসহাবিল হাদীস, পৃ: ৬১) 

ইমাম আহমাদ ইিন বসনান (রহ)(মৃ: ২৫৮ বহ.) 

سنان وذكر حديث "ال تزال طائفة من أمتي عن أبي حاتم قال: سمعت أحمد ابن 

 شرف أصحاب الحديث، ص) .على الحق"، فقال: هم أهل العلم وأصحاب اآلثار

 (1/246، الحجة في بيان املحجة، 62

‘আিু হাবর্ম (রহ) িজলন, আহমাদ ইিন বসনান (রহ) ‘আমার উম্মজর্র একদল 

সিৃদা সজর্যর উপর প্রবর্বির্ োকজি’ হাদীস উজল্লখ্ কজর িজলন, র্ারা আহজল 

ইলম ও ‘আসহািুল আসার’ র্ো ‘আসহািুল হাদীস’। (শারােু আসহাবিল 

হাদীস, পৃ: ৬২, আলহুজ্জাহ, ১/২৪৬) 

ইমাম িুখ্ারী (রহ) (মৃ: ২৫৬ বহ.) 

عن إسحاق ابن أحمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري وذكر حديث 

هللا عليه وسلم قال: "ال موس ى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى 
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شرف أصحاب ) .تزال طائفة من أمتي"، فقال البخاري: يعني أصحاب الحديث

 (1/246، الحجة في بيان املحجة، 62 الحديث، ص

‘ইসহাক ইিন আহমাদ (রহ) িজলন, মুহাম্মাদ ইিন ইসমাইল িুখ্ারী (রহ) োবির 

(রা)-এর সূজত্র িবরৃ্র্ ‘আমার উম্মজর্র একদল’ হাদীস িরৃ্না করার পর িজলন, 

অেৃাৎ ‘আসহািুল হাদীস’। (শারােু আসহাবিল হাদীস, পৃ: ৬২, আলহুজ্জাহ, 

১/২৪৬) 

 

উবল্লবখ্র্ মর্ামজর্র পযাৃজলাচনা 

সকল ইমাম (রহ)-এর িিজিযর মূলপাজির আজলাজক আমাজদর সামজন স্পষ্ট; 

থযমনবি আমরা পূজিৃও িজলবে থয, ইমাম িুখ্ারী (রহ) িযর্ীর্ কাজরা থেজক 

‘বক্বর্াল’ সম্ববলর্ িরৃ্নার িযাখ্যাে ‘আসহািুল হাদীস’ উজেশয হওোর কো িবরৃ্র্ 

হেবন। হাাঁ! ইমাম ইোবযদ ইিন হারুন (রহ)-এর িিিয ‘শারােু আসহাবিল 

হাদীস’ বকর্াজি যবদও ইমরান ইিন হুসাইজনর (রাবয) ‘বক্বর্াল’ সম্ববলর্ িরৃ্নার 

অিীজন উজল্লখ্ হজেজে, বকন্তু আমরা থয ‘আলমুহাবেসুল োজসল’ থেজক মূলপাি 

উজল্লখ্ কজরবে, র্াজর্ ‘বক্বর্াল’-এর প্রসে থনই। আর ইমরান ইিন হুসাইন 

(রাবয) থেজক হাদীস দু’ভাজিই িবরৃ্র্ হজেজে। 

যা থহাক, এবি স্পষ্ট থয, একাবিক ইমাম (রহ) ‘ত্বাইো মানসুরা’র ‘বমসদাক’ 

বহজসজি মুহাবেবসজন বকরামজক বনরৃ্ে কজরজেন। বকন্তু সকল ‘বরওোোর্’ িরৃ্না ও 

উলামাজে বকরাম (রহ)-এর িিজিযর আজলাজক র্াাঁজদর মর্ামজর্র িাহযর্জক 

যোযে িলা মুশবকল। থকননা, ‘আসহািুল হাদীস’ থেজক যবদ হাদীজসর অনুসারী 

উজেশয হে; যবদও র্াাঁজদর ভাষয এবিজক সমেৃন কজর না, র্াহজল সকল মুসলমান 

িা আহজল সুন্নাহ ওোল োমাআজর্র সকল অনুসারী এবির অন্তভুৃি হজি। বকন্তু 

হাদীজসর মূল দাবিই র্খ্ন বিলুপ্ত হজে যাজি। থকননা হাদীজসর ভাষয ও িরৃ্নািারা 

থেজক স্পষ্ট থয, বিজশষ একবি দজলর বিবশজষ্টযর কো িলা হজি।(3) 

 
৩. এর আজলাজক ইমাম নিবি (ম:ৃ ৬৭৬ বহ.) থয আজলাচয হাবদস মুবমনজদর সকল োমাআজর্র েনয িযাপক হওোর সম্ভািনা 

থদবখ্জেজেন, থসবি যোযে না হওো স্পষ্ট। ইমাম নিবি িজলন, 
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আর যবদ ‘আসহািুল হাদীস’ িজল শাস্ত্রীে বিজিচনাে মুহাবেবসজন বকরামজক 

উজেশয বনজে োজকন; এিং এবিই র্াজদর ভাজষযর দাবি, র্াহজল এই দাবিজক 

থযৌবিক িলা মুশবকল। অনযোে এজেজত্র ‘আসহািুল হাদীস’ ও ‘আসহািুল 

বেক্বহ’ এিং িীজনর অনযানয শাখ্ার োমাআজর্র মাজঝ কী পােৃকয? শাস্ত্রীে 

বিজিচনাে এজকক কাজেলার এজকক ‘মাশগালা’ োজক। বকন্তু দলীজলর মািযজম 

বেরাজক িাবর্লার থমাকাজিলা করা, বিদআর্জক কজিারভাজি দমন করা, ‘আমর 

বিল মারুে ও নাবহ আবনল মুনকার’-এর কাে করা; ইর্যাবদর বিজিচনাে শাস্ত্রীে 

বিজশষ কাজেলার থকাজনা বিবশষ্টয থনই। এমন থর্া নে থয, এ কােগুজলা শুি ু

মুহাবেবসজন বকরাম সিমসে কজরজেন, েুকাহাজে বকরাম িা িীজনর অনযানয 

োমাআজর্র থলাজকরা র্া কজরনবন। র্াহজল ‘আসহািুল হাদীস’জক বনবদৃষ্ট করার 

কী থযৌবিকর্া আজে? 

িািির্া আমরা পূজিৃই স্পষ্ট কজরবে থয, ওই ‘ত্বাইো’র পবরচজে ‘বক্বর্াল’-এর 

প্রসে োকাে বেহাবদ কাজেলা িযর্ীর্ অনয থকাজনা োমাআর্ উজেশয থনোর 

থযৌবিকর্া থনই। আিার এ সকল মহান িযবিজত্বর িযাপাজর এ িারর্া করা যাে না 

থয, র্াজদর সামজন ‘বক্বর্াল’ সম্ববলর্ িরৃ্না বেল না। র্াই র্াাঁজদর িিজিযর িযাখ্যা 

হেজর্া থসভাজি করা হজি থযমনবি আমরা ইমাম িুখ্ারী (রহ)-এর িিজিযর 

িযাখ্যাে িজলবে। অেিা কাযী ইোয (রহ)-এর ভাষযমজর্ ‘আসহািুল হাদীস’ িারা 

আহজল সুন্নাহ ওোল োমাআর্ উজেশয বনজে আল্লামা আনওোর শাহ কাবিবর 

(রহ)-এর নযাে িযাখ্যা করজর্ হজি। কাযী ইোয (রহ) (মৃ: ৫৪৪ বহ.) িজলন, 

فال أدرى من وقد قال أحمد بن حنبل فى هذه الطائفة: إن لم يكونوا أهل الحديث 

إكمال ) .هم. وإنما أراد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث

 
 وآمرون زهاد ومنهم محدثون، ومنهم فقهاء، ومنهم مقاتلون، شجعان منهم املؤمنين، أنواع بين مفرقة الطائفة هذه أن ويحتمل: قلت 

 .األرض أقطار في متفرقين يكونون  قد بل مجتمعين، يكونوا أن يلزم وال. الخير من أخرى  أنواع أهل ومنهم املنكر، عن وناهون  باملعروف

  ناشرون  الرسالة مؤسسة ،397/6 ،...أمتي من طائفة تزال  ال: وسلم عليه هللا صلى قوله باب اإلمارة، كتاب ،-النووي  شرح- املنهاج

‘আমার িিিয হজি, এই ‘র্াজেো’ মুবমনজদর বিবভন্ন ভাজগ বিভিও হজর্ পাজর। র্াজদর মজিয রজেজে িীর থযাদ্ধা, েবকহ, মুহাবেস, 

দুবনোবিমুখ্ ও সৎ কাজের আজদশ দার্া ও অসৎ কাে থেজক িারর্কারী এিং ভাজলা কাজের অনযানয োমাআর্। এিং র্ারা একস্থাজন 

হওো আিশযক নে, িরং কখ্জনা র্ারা ভূপৃজির বিবভন্ন প্রাজন্ত েবড়জে োকজি’। (শরজহ নিবি, ৬/৩৯৭) 
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 ...املعلم، كتاب اإلمارة، باب قوله صلى هللا عليه وسلم: ال تزال طائفة من أمتي

 ، دار الوفاء6/350

‘আহমাদ ইিন হাম্বল (রহ) এই ‘ত্বাইো’র িযাপাজর িজলন, ‘যবদ র্ারা আহজল 

হাদীস না হে, র্াহজল আবম োবন না র্ারা কারা’। বর্বন আহজল হাদীস িজল মূলর্ 

আহজল সুন্নাহ ওোল োমাআর্ ও যারা মুহাবেসগজর্র মাযহাজি বির্শ্াসী র্াজদরজক 

উজেশয বনজেজেন’। (ইকমালুল মু‘বলম, ৬/৩৫০) 

ইমাম আহমাদ (রহ)-এর শব্দ হজি, ‘আসহািুল হাদীস’ িা ‘আহজল হাদীস’। 

বকন্তু আল্লামা কাবিবর (রহ) ইমাম আহমাদ (রহ)-এর উদ্ধতবর্জর্ ‘আহজল সুন্নাহ 

ওোল োমাআর্’ শব্দ উজল্লখ্ কজর থস অনুযােী িযাখ্যা কজরজেন। আমাজদর 

উজেশয আল্লামা কাবিবর (রহ)-এর িযাখ্যাবি। বর্বন িজলন, 

واختلف في تعيين مصداقه، وكل ادعى بما بدا له. قلت: كيف مع أنه منصوص في 

هم املجاهدون في سبيل هللا؟ ثم رأيت عن أحمد رحمه هللا أن تلك الحديث و 

الطائفة إن لم تكن من أهل السنة والجماعة فال أدري من هي؟ ولم أكن أفهم 

مراده، ألنك قد علمت أنها املجاهدون بنص الحديث، وال يمكن عنه الغفلة ملثل 

ا لي مراده، وهو أن أحمد رحمه هللا، فكيف قال إنها أهل السنة والجماعة؟ ثم بد

املجاهدين ليسوا إال من أهل السنة، فعلمت أنه عينهم من تلقاء جهادهم ال من 

جهة عقائدهم، ويشهد له التاريخ، فإنه لم يوفق للجهاد أحد غير تلك الطائفة. 

 .وأكثر تخريب السلطنة اإلسالمية كان على أيدي الروافض خذلهم هللا ولعنهم

 ((254-1/253فيض الباري، 

‘এই ‘ত্বাইো’র ‘বমসদাক’ বনরৃ্জে মর্াননকয হজেজে। প্রজর্যজক র্ার কাজে যা স্পষ্ট 

হজেজে থসবির দাবি কজরজেন। আমার িিিয হজি, র্ারা আল্লাহর রািার মুোবহদ 

হওোর িযাপাজর হাদীজস স্পষ্ট িিিয োকার পর মর্াননকয হে কীভাজি? অর্ঃপর 

আবম ইমাম আহমাদ (রহ)-এর িিিয থদখ্লাম থয, ‘এই ‘ত্বাইো’ যবদ আহজল 

সুন্নাহ ওোল োমাআর্ না হে র্াহজল আবম োবন না র্ারা কারা’। আবম র্াাঁর 

কোর মমৃােৃ িুঝজর্ বেলাম না। থকননা র্ারা মুোবহজদর কাজেলা হওো থর্া 
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হাদীজসই স্পষ্ট আজে। আর ইমাম আহমাদ (রহ)-এর মজর্া িযবিজত্বর র্া অোনা 

োকার কো নে। র্াহজল কীভাজি বর্বন িলজলন থয, র্ারা আহজল সুন্নাহ ওোল 

োমাআর্? অর্ঃপর র্াাঁর উজেশয আমার সামজন স্পষ্ট হজলা থয, মুোবহদগর্ 

আহজল সুন্নাজর্রই। র্াই আবম বনবির্ হলাম, বর্বন আবকদার বিজিচনাে নে, িরং 

বেহাজদর বিজিচনাে আহজল সুন্নাহজক বনবদৃষ্ট কজরজেন। আর ইবর্হাসও এ বিষজের 

সােয থদে। থকননা আহজল সুন্নাহ িযর্ীর্ অনয থকাজনা দজলর বেহাজদর র্াওেীক 

হেবন। অবিকাংশ ইসলামী রাজের পর্ন রাজেবযজদর িারা সম্পন্ন হজেজে। আল্লাহ 

র্াআলা র্াজদর অপদস্থ ও অবভসম্পার্ করুন’। (োেযুল িারী, ১/২৫৩-২৫৪) 

থমািকো, হাদীজস িবরৃ্র্ ‘ত্বাইো’ িা ‘ত্বাইো মানসুরা’ িারা বেহাবদ কাজেলাই 

উজেশয। সকল িরৃ্নার আজলাজক অনয থকাজনা কাজেলা উজেশয থনোর সুজযাগও 

থনই এিং থযৌবিকর্াও থনই। আিার সকল কাজেলার মাজঝ িযাপক কজর থদোও 

হাদীজসর িরৃ্নািারা ও স্বভািোর্ দাবির বিপরীর্। র্াই বকোমর্ পযৃন্ত সিৃকাজল 

সহীহ মানহাজের বেহাবদ কাজেলার অবিবিন্ন অবিত্ব প্রমাবর্র্ এিং ‘ত্বাইো 

মানসুরা’র ‘বমসদাক’ প্রবর্পাদয বেহাবদ কাজেলা হওোও স্পষ্ট। 

আল্লাহ র্াআলা আমাজদরজক বিক কো িলা ও িুঝা এিং সিিরজনর প্রাবন্তকর্া 

থেজক থিাঁজচ োকার র্াওেীক দান করুন। আ-মীন। 

 

 

আিু উমারা হাসসান আলহানাবে 

২২-৭-১৪৪৩ বহ.     

 

 


